
Обговорюється проект Державного бюджету України 

 на 2015 рік 
 

24 грудня 2014 р. відбулось засідання Комітету з питань науки 

і освіти Верховної Ради України, який розглянув перспективи 

фінансування освіти і науки у 2015 р. 

 

 
 

Комітет зазначив, що загальні видатки Державного бюджету 

на наступний рік плануються у розмірі 502,9 млрд.грн., що на 93,9 

млрд.грн. більше ніж було передбачено державним бюджетом на 

2014 р. Однак видатки загального фонду Держбюджету на 2015 р. 

Міносвіти, НАН України та національним галузевим академіям 

наук передбачаються в обсязі 15,9 млрд.грн., що на 28% (!) менше 

ніж у 2014 р. (зменшення на 6.4 млрд.грн.). 

Найбільше урізання фінансування у проекті закону планується 

для Національної  академії педагогічних наук (на 60%) і  для 

Національної академії аграрних наук (на 50%). 

Вносяться зміни та призупиняється дія більшості важливих 

положень законів у сфері освіти і науки, що має за мету економію 

бюджетних коштів. Проте два проведених секвестри державного 

бюджету у 2014 р. вже заклав негативні наслідки на цю сферу. 

Після обговорення  ситуації і виступів представників МОН, 

НАН, галузевих академій (від НАН України виступали віце-

президент А.Г.Загородній і голова профспілки А.І.Широков) 

комітет ухвалив  рішення не підтримати внесення змін і доповнень 

до ряду Законів, зокрема «Про вищу освіту» та «Про наукову і 

науково-технічну діяльність», які погіршують гарантії у освітній і 

науковій сферах та соціально-економічне становище педагогічних, 

науково-педагогічних працівників та науковців. 



Що стосується проекту Держбюджету на 2015 р., то Комітет 

ухвалив: 

1. Збільшити обсяг видатків НАН України по загальному 

фонду  за  бюджетною програмою КПКВК 6541030 на 654 млн.грн. 

(у т.ч. 354 млн.грн. на заробітну плату). 

2. Збільшити обсяг видатків Національної академії 

педагогічних наук на 42,9 млн.грн. 

Необхідно зазначити, що найбільш принципову позицію, 

зокрема і у ході полеміки з представниками Мінфіну (на Комітеті 

був заст. міністра В.М.Мітвійчук), займали голова Комітету 

Л.М.Гриневич та народний депутат І.Г.Кириленко (ВО 

«Батьківщина»). 

В той же день рішення профільного Комітету було надіслано 

до Комітету з питань бюджету. 

 

 


